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Нові книги у IVкварталі 2020 р. 

 

Суспільні науки 

 

Шмідт, Я. Нова мережа: Ознаки, практики і наслідки веб 2.0 : посіб. для вузів / Я. 

Шмідт ; [пер. з нім. В. Клименко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Центр Вільної 

Преси : Академія Української Преси, 2013. – 283 с. – (Бібліотека масової 

комунікації Академії української преси).  

Рубрики: Комп'ютерна наука і технологія -- Інтернет 

Користувачам інтернету Web 2.0 допомагає подолати бар’єр при самостійному виході в мережу, 

оприлюдненні в ній власних інтересів і переживань, підтриманні дружби і контактів або обміні 

інформацією та знаннями з іншими. Наслідки для традиційних медіа та для політичних, економічних 

чи цивільно-суспільних організацій проступають лише поступово, так само як і вплив на соціальні 

стосунки або наше розуміння приватної сфери. Ян Шмідт досліджує ці зміни з комунікаційно-

соціологічної перспективи. Він аналізує концепцію, значимість та переважаючі практики Web 2.0 і 

показує, в чому полягає дійсно нове у «новій мережі». 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1) 
 

 

 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерного мислення "Бебрас- 

2019". Матеріали школи програмування (Львів-2019) : навч.-метод. посібник /  

[С. С. Жуковський [та ін.] ; упоряд. Р. Шпакович] ; М-во освіти і науки України, 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 120 с.  

Рубрики: Комп’ютерна наука і технологія -- Програмування -- Мови програмування 

У посібнику подано теоретичний матеріал та задачі, які опрацьовувались слухачами Школи 

програмування переможців конкурсу Бебрас, яка проходила у жовтні 2019 року в м. Львові. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

 

Як можна протидіяти «фейковим новинам»? : аналіз / Фонд Фрідріха Науманна 

за Свободу, Академія укр. преси, Мангаймський ун-т. Відділ медіа та 

комунікацій, Ун-т Йоганна Гутенберга. Ін-т журналістики ; авт.: Ф. Мюллер, Н. 

Деннер ; пер. А. Куликов. – Київ : COMDOC GmbH, 2019. – 31 с. 

 

Рубрики: Газети. Преса. Журналістика -- Сенсаційна, "жовта" преса 

У своєму дослідженні автори розглядають, як «фейкові новини» впливають на спосіб формування 

власної думки у громадян, а потім змальовують різноманітні методи вирішення цієї проблеми. Це 

друга редакція резонансного дослідження, що містить найсвіжіші дані. 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1) 
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Мой, Д. Телевізійна журналістика / Д. Мой, М. Ордольфф ; ред. В. Ф. Іванов ; пер. 

з нім. В. Клімченко. – Друге, повністю перероб. вид. – Київ : Академія української 

преси ; Центр вільної преси, 2019. – 234 с. – (Практична журналістика ; том 62).  

Рубрики: Журналістика -- Телевійзійна журналістика 

Даніель Мой та Мартін Ордольфф пропонують ґрунтовні знання та навички для роботи журналіста 

на телебаченні або в інших медіа, що використовують рухомі зображення як засоби комунікації. При 

цьому вони не знецінюють тележурналістику до звичайного ремесла, якого можна навчити за кілька 

кроків. Вони скорше прагнуть цілісного розуміння креативного, зображувального та творчого 

процесу телевізійного висвітлення новин. Книжка містить численні приклади, поради, пам’ятки та 50 

кольорових ілюстрацій. 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1) 
 

 

Вальорска, М. А. Діпфейк та дезінформація : практичний посібник / М. А. 

Вальорска ; пер. з нім. В. Олійник ; Б-ка мас. комунік. та медіаграмотності АУП. – 

Київ : Академія української преси ; Центр Вільної Преси, 2020. – 34 с.  

Рубрики: Соціологія -- Комунікації -- Фальсифікація, наклеп, тенденційна подача новин 

Ця публікація є інформаційною пропозицією Фонду Фрідріха Науманна за Свободу. Публікація 

доступна безкоштовно і не призначена для продажу. Вона не може бути використана політичними 

партіями або активістами під час виборчої кампанії з метою агітації (вибори в Бундестаґ ФРН, 

ландтаґи та місцеві вибори, а також вибори до Європейського парламенту). 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1) 
 

 

Фінансовий облік I : практикум для проведення практичних занять та самостійної 

роботи для здобувачів вищої освіти ОС "бакалавр" спеціальності 071 Облік і 

оподаткування денної та заочної форм навчання / М-во освіти і науки України, 

Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; уклад.: Н. А. Мазур, Н. А. 

Кушнір О. К., І. В. Семенець. – Кам'янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2020. – 

80 с.  

Рубрики: Економіка -- Фінанси -- Фінансовий облік 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в майбутніх фахівців знань концептуальних основ 

фінансового обліку. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Кушнір, О. К. Управління витратами : навч.-метод. посіб. / О. К. Кушнір ; М-во 

освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. 

Економічний факультет. – Кам'янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2020.  

– 122 с.  

Рубрики: Економіка -- Форми підприємств -- Управління витратами 

Запропоновано 12 тем для логічного засвоєння змісту дисципліни "Управління витратами". 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 
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Сергійчук, В. І. В ім'я правди й історичної справедливості, або Вимушена 

післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору : лекція / В. І. 

Сергійчук. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 50 с. – Додаток до 

збірника матеріалів "Конференція Дмитра Штогрина".  

Рубрики: Право. Юриспруденція -- Геноцид -- Голодомор 1932-1933 років в Україні 

Професор Володимир Сергійчук належить до кола учасників українознавчих конференцій в Урбана-

Шампейні. Ця лекція, виголошена 2018 року, за бажанням Дмитра Штогрина, який хотів продовжити 

дискусію на тему Голодомору, як геноциду українського народу, а також стосовно необхідності 

зʼясування реальної кількості жертв цього масового вбивства голодом. 

Екземпляри: всього: 2 : 11 (1), 13 (1) 

 

 

Децентралізація в Україні : збірник журналістських матеріалів [учасників 

проекту "Медіашкола децентралізації для регіональних журналістів"] / Акад. укр. 

преси; Міжнар. благод. фонд. – Київ : Центр вільної преси, 2018. – 421 с. : іл. – 

(Програма "U-LEAD з Європою"). – Назва на корінці : Децентралізація в Україні. 

Збірник журналістських матеріалів.  

Рубрики: Державне адміністративне управління -- Децентралізація – Реформи 

Журналістське розслідування -- Збірники матеріалів -- Україна -- 2018 р. 

Збірник об’єднав матеріали учасників проекту «Медіашкола децентралізації для регіональних 

журналістів». Протягом трьох днів роботи медіашколи журналісти отримували знання з реформи 

децентралізації та набували вміння доносити їх до цільової аудиторії. Загалом пройшло 25 медіашкіл 

у всіх областях України. Проект тривав з жовтня 2017 року по квітень 2018 року. За результатами 

кожного тренінгу учасники створювали матеріали на тему децентралізації, з якими кожен охочий 

може ознайомитися у цьому збірнику. 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1) 
 

 

Збірка успіхів проєкту Пульс : розробка курсу на зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні / Асоціація міст України, Рада міжнародних наукових 

досліджень та обмінів (IREX). – Київ : [б. в.], 2020. – 144 с. : кольор. іл. 

Рубрики: Державне адміністративне управління -- Місцеве самоврядування 

Проєкт ПУЛЬС «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» реалізується 

Асоціацією міст України у партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) 

за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Видання є фінальною 

збіркою прикладів успіхів громад в результаті кампанії інформування про реформу децентралізації. 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1) 
 

 

Опалюк, Т. Л. Сучасні стратегії надання соціальних послуг : навч.-метод. посіб. / 

Т. Л. Опалюк. – Кам'янець-Подільський : Ковальчук О. В., 2020. – 118 с.  

Рубрики: Соціальна робота -- Соціальне забезпечення 

Посібник рекомендується студентам спеціальностей соціальна робота і соціальне забезпечення. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 
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Педагогіка 

 

Пам'ять, увага та мислення : [навч. посіб. : для дітей дошк. віку] / [уклад.: В. В. 

Федієнко, Ю. Волкова]. – Київ : Школа, 2020. – 64 с. : іл. – (Дивосвіт).  

Рубрики: Педагогіка -- Дошкільне навчання 

Робочі зошити серії «Дивосвіт», складені за чинними навчальними програмами та узгоджені з 

Базовим компонентом дошкільної освіти, допоможуть вам якнайкраще підготувати дитину до школи. 

Розроблені досвідченими методистами та педагогами-практиками, вони повністю відповідають 

сучасним методичним вимогам та санітарно-гігієнічним нормам, ураховують вікові, фізіологічні та 

психологічні особливості дошкільників.  

Екземпляри: всього: 1 : 06 (1) 

 

 

Федієнко, В. В. Вчимось рахувати без проблем : [навч. видання : для дітей дошк. 

віку] / В. В. Федієнко ; [ред. Т. М. Вакуленко ; худож. Ж. Васильєва]. – 3-тє вид., 

випр. та допов. – Харків : Школа, 2020. – 32 с. : іл. – (Крок до школи).  

Рубрики: Педагогіка -- Дошкільне навчання 

Кожен малюк хоче навчитися рахувати. Тим часом від дитини, що почала вивчати основи 

математики, вимагається високий рівень концентрації, неабияке розумове напруження, вміння 

узагальнювати й абстрактно мислити. Для ознайомлення пропонуються деякі площинні та об’ємні 

геометричні фігури. Проте головна увага, безперечно, приділяється цифрам, кількісному та 

порядковому їх значенню, роботі з основними математичними знаками.  

Екземпляри: всього: 06 (1) 

 

 

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) = Actual problems of 

the correctional education (pedagogical scinces) : збірник наукових праць. Вип. 16, т. 

1 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка, Нац. пед. ун.-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. М. К. Шеремет. – Кам'янець-

Подільський : Ковальчук О. В., 2020. – 314 с. 

Рубрики: Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб.  

Спеціальні школи. -- Корекційна освіта 

У збірнику наукових праць висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий 

спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості 

організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з 

різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами, як в умовах закладів дошкільної, 

шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.  

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) = Actual problems of the 

correctional education (pedagogical scinces) : збірник наукових праць. Вип. 16, т. 2 / 

М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 

Нац. пед. ун.-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. М. К. Шеремет. – Кам'янець-

Подільський : Ковальчук О. В., 2020. – 330 с.  

Рубрики: Освіта, навчання, виховання особливих груп осіб.  

Спеціальні школи. -- Корекційна освіта 

У збірнику наукових праць висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий 
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спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних дослідників. Показані особливості 

організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з 

різними віковими групами осіб з особливими освітніми потребами, як в умовах закладів дошкільної, 

шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання.  

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Кушнір, О. К. Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з 

дисциплін: "Управління витратами", "Потенціал, планування і розвиток 

підприємства", "Стратегія та інноваційна діяльність підприємства" : для 

студентів спеціальності 051 "Економіка" денної та заочної форм навчання / О. К. 

Кушнір, О. П. Свідер ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка. Економічний факультет. – Кам'янець-Подільський : 

Ковальчук О. В., 2020. – 58 с.  

Рубрики: Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -- Педагогіка вищої освіти 

Наука і знання в цілому -- Методологія 

Економіка -- Форми підприємств 

Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт нададуть методичну і практичну 

допомогу студентам. що виконують курсові роботи. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 
 

 

Сучасна підготовка до ЗНО з математики / Ю. О. Захарійченко [та ін.]. – 

Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2020. – 232 с. – Назва обкл. : Математика. 

Сучасна підготовка до ЗНО, 2021.  

Рубрики: Математика -- Підготовка до ЗНО 

Посібник призначений для підготовки до ЗНО з математики і містить усі необхідні для цього 

теоретичні відомості та тренувальні завдання різних рівнів складності. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

Медицина 
 

 

Plasma immunotherapy in practical medicine : lectures / B. S. Zimenkovsky [та ін.]. 

– Lviv : [б. в.], 2020. – 32 с. – Англ. мовою.  

Пер. назви: Плазменная иммунотерапия в практической медицине. 

Рубрики: Медицина -- Імунотерапія  

Цикл лекцій для слухачів спеціальностей імунологія, гематологія, реаніматология по темі "Плазмова 

імунотерапія в практичній медицині". 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 
 

Комікси 

 

Шпіґельман, А. Маус. Сповідь уцілілого / А. Шпіґельман ; іл. А. Шпіґельман ; 

пер. з англ. Я. Стріха. – Київ : Видавництво "Видавництво", 2020. – 296 с. : іл. – 

(Комікси).  
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Рубрики: Мистецтво -- Малювання -- Комікси 

Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки 

Це автобіографічна розповідь нью-йоркського художника-інтелектуала, про те, що його батьки, 

польські євреї, пережили свого часу Голокост. І формула “свого часу” тут є великою умовністю, 

адже мовби передбачає, що головний герой, альтер автора, живе вже в іншому часі (мирному, 

повоєнному, віддаленому від злочинів минулого). 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Фолман, А. Щоденник Анни Франк : графічна адаптація / А. Фолман, Д. 

Полонський ; [пер. з англ.: Г. Шпак, М. Тупайло]. – Київ : Видавництво 

"Видавництво", 2020. – 152 с. : кольор. іл. – (Комікси)  

Рубрики: Мистецтво -- Графіка -- Комікси -- 20-21 ст. 

Це історія на всі часи. Кожне нове покоління відкриває її для себе заново. Юним і дорослим читачам 

він дарує дивовижний дух дівчинки, якій довелося пережити найбільші жахи, що їх бачив сучасний 

світ. Але їй вдалося залишитися переможно і зворушливо людяною.  

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

Спорт 

 

 

Булатова, М. М. Твій перший олімпійський путівник : [навч. посібник] / М. М. 

Булатова ; НОК України. – [6-те вид., допов.]. – Київ : Олімпійська література, 

2020. – 128 с. : кольор. іл. 

Рубрики: Олімпійський спорт – Путівники 

У посібнику подано інформацію про історію Олімпійських ігор, становлення та розвиток сучасного 

олімпійського руху, основні принципи, значущість олімпізму та його цінностей для суспільства та 

кожної людини. 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

Історія 

 

 

Марочко, В. І. Йосип Сталін - фельдмаршал голодомору / В. І. Марочко ; 

Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : 

Мельник М. Ю., 2020. – 104 с.  

Рубрики: Історія України -- Голодомор 1932-1933 років в Україні 

У брошурі висвітлено тактико-стратегічний задум сталінської політики хлібозаготівлі, особисту 

участь Сталіна у "розверстанні" обсягів примусового вилучення селянського хліба, республіканських 

та обласних планів заготівлі, ініціювання кремлівським володарем судових репресій проти так 

званих "ухильників" і "саботажників". 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1) 
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Чорна книга: про злочинне повсюдне знищення євреїв німецько-фашистськими 

загарбниками в тимчасово окупованих районах Радянського Союзу та таборах 

знищення в Польщі під час війни 1941-1945 років / Нац. ун-т "Києво-

Могилянська академія". Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. 

єврейства ; уклад. за ред.: В. Гроссмана, І. Еренбурга ; пер. з рос. М. Лаюка. – 

Київ : Дух і літера, 2020. – 520 с.  

Рубрики: Історія України 

Політика -- Національні меншини 

Вперше пропонується український переклад «Чорної книги» - збірки свідчень і документів про 

Голокост, зібраних Єврейським антифашистським комітетом у роки Другої світової війни. Для 

істориків, студентів, учителів і всіх, хто цікавиться історією Східної Європи. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду : матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції 20 листоп. 2019 р. / Нац. музей 

Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, Київ. Нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Фундація Укр. Голодомору-Геноциду (Чикаго), Всеукр. правозахисна 

орг. "Меморіал" ім. В. Стуса, Міжнарод. благод. фонд розвитку Меморіалу жертв 

Голодомору, Світовий Конгрес Українців в Україні ; упоряд.: І. Батирєва, Ю. 

Коцур. – Київ : Мельник М. Ю., 2020. – 312 с.  

Рубрики: Історія України -- Голодомор 1932-1933 років в Україні 

Це видання розраховане на істориків, етнологів, краєзнавців, всіх тих, хто цікавиться темою 

Голодомору 1932-1933 рр. 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Конференція Дмитра Штогрина : збірник матеріалів / авт. передм., упоряд.  

С. М. Квіт. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2020. – 320 с.  

Рубрики: Історія України 

Подано вибрані матеріали учасників щорічної українознавчої конференції, яку проводив професор 

Штогрин у 1982-2009 роках в Іллінойському університеті. 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 11 (1) 

 

 

Міфи про голодомор / Нац. музей голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. 

голодомору ; авт. тексту В. А. Брехуненко. – Дрогобич : Коло, 2020. – 68 с.  

Рубрики: Історія України -- Голодомор 1932-1933 років в Україні 

Аннотация: На підставі наукових аргументів проаналізовано ідеологічну мету кожного міфу, 

історичне підгрунтя для спекуляцій, розлого обгрунтовано документальні підстави заперечення 

спотворених образів Голодомору-геноциду. 

Екземпляри: всього: 2 : 06 (1), 17 (1) 
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Смовський, К. Моя служба Батьківщині / К. Смовський. – Вишгород : Сергійчук 

М. І., 2020. – 348 с.  

Рубрики: Історія -- Україна 

Висвітлюються спомини учасника національно-визвольної боротьби за відродження й утвердження 

Української державності в 1917-1921 рр. Констянтина Смовського подається широка картина 

історичних подій вказаного періоду, зокрема, українізації російської армії в Московському та 

Петроградському округах. 

Екземпляри: всього: 3 : 02 (1), 03 (1), 07 (1) 

 

Художня література 

 

 

Дегтяренко, Я. Дике поле : [роман : у 2-х кн.]. Кн. 1.  Заборонене кохання /  

Я. Дегтяренко. – Київ : Брайт Букс, 2020. – 288 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи  

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Дегтяренко, Я. Дике поле : [роман : у 2-х кн.]. Кн. 2. Зрада й покарання /  

Я. Дегтяренко. – Київ : Брайт Букс, 2020. – 320 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Дурунда, Н. Зрада : роман / Н. Дурунда. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного 

Дозвілля, 2020. – 224 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Гнатко, Д. Гніздо Кажана : роман / Д. Гнатко. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2020. – 336 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : 03 (1) 
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Лис, В. С. Острів Сильвестра : роман / В. С. Лис. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2020. – 224 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : 03 (1) 

 

 

Світло скалецької зорі / ред. А. Червоноока. – Кам'янець-Подільський : 

Панькова А. С., 2020. – 424 с.  

Рубрики: Українська література -- Збірки 

Екземпляри: всього: 1 : 08 (1) 

 

 

Зененко, О. Останній лицар гетьмана : роман / О. Зененко. – Київ : Український 

пріоритет, 2020. – 272 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 02 (1), 08 (1), 10 (1), 13 (1) 

 

 

Агапєєва, І. Жіноче щастя : роман / І. Агапєєва. – Харків : Книжковий Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2020. – 240 с.  

Рубрики: Українська література -- Проза -- Романи 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Еміс, М. Стріла часу, або Природа злочину : роман / М. Еміс ; [пер. з англ. Л. 

Герасимчука]. – Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 224 с. – 

(Інтелектуальний бестселер). 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Великобританія 

Екземпляри: всього: 1 : 03 (1) 
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Поланік, Ч. Чарівна ти : роман / Ч. Поланік ; [пер. з англ. І. Паненко]. – 3-тє вид. – 

Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. – 288 с.  

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки 

Екземпляри: всього: 1 : 03 (1) 

 

 

Еґґерс, Д. Голограма для короля : роман / Д. Еґґерс ; [пер. з англ. Е. Рабінович]. – 

Харків : Ранок : Фабула, 2020. – 320 с. 

Рубрики: Художня література -- Світова -- Сполучені Штати Америки 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

Література Хмельниччини 

 

 

Почесні громадяни міста Хмельницького : [збірник] / Хмельниц. міськрада ; 

відп. за вип. Г. Мельник. – Хмельницький : Сторожук О. В., 2020. – 152 с. : 

кольор. фот. – Назва обкл. та тит. арк. : Книга Почесних громадян м. 

Хмельницького.  

Рубрики: Хмельниччина -- Видатні особистості 

До видання увійшла інформація про видатних людей, яких відзначили званням "Почесний 

громадянин міста Хмельницького" протягом 1966-2019 років. Книга скаладається з трьох розділів: 

перший - воїни, другий - будівничі, третій - герої серед нас. 

Екземпляри: всього: 4 : ЦБ (1), 08 (1), 11 (1), 12 (1) 

 

 

Хмельницька обласна рада сьомого скликання (2015-2020 роки) : [текстові, 

ілюстраційні та фотоматеріали (за винятком авторських) підготовлено виконавчим 

апаратом Хмельницької обласної ради] / керівник робочої групи В. Поліщук ; 

упоряд. М. Панасюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 208 с. : фот. 

Рубрики: Державне адміністративне управління -- Хмельниччина 

Використано краєзнавчі матеріали та архівні фото науковців О. Завальнюка і С. Єсюніна. 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Старостіна, С. Л. Нездоланні герої - "Кіборги" Хмельниччини : книга мужності та 

відваги - 242 дні героїзму / С. Л. Старостіна. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2020. 

– 130 с. : кольор. фот.  

Книга присвячена 29-ій річниці Незалежності України та 5-ій річниці героїчного 

подвигу "Кіборгів" - захисників Донецького аеропорту. 

Рубрики: Неоголошена війна--АТО -- Хмельниччина. Герої України 

У виданні мова йде про героїв-подолян, які захищали Донецький аеропорт. Розповідається і про 

загиблих, і про живих "Кіборгів", які живуть серед нас. 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 12 (1) 
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"Просвіти" багато не буває / Хмельниц. міське Т-во укр. мови ім. Т. Шевченка 

"Просвіта" ; [упоряд.: З. Діденко, Н. Солодка]. – Хмельницький : Мельник А. А., 

2020. – 108 с. : кольор. іл.  

Рубрики: Педагогіка. Громадські організації -- Просвіта 

В першій частині видання знайомить читачів із творчими роботами учнів навчальних закладів міста 

Хмельницького. Друга частина - відгуки відвідувачів Народного Дому "Просвіти" протягом 1992-

2020 років із Книги почесних гостей. 

Екземпляри: всього: ЦБ(1), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(1), 09(1), 10(1), 11(1), 12(1), 13(1), 

14(1), 15(1), 17(1) 
 

 

Мачківський, М. А. Древо триєдине : замість роману-бувальщини, спогади, 

записки літ. консультанта, нотатки наук. співробітника обл. літ. музею / М. А. 

Мачківський ; ред. і авт. передм. В. І. Горбатюк. – Кам'янець-Подільський : Рута, 

2020. – 560 с.  

Рубрики: Літературознавство -- Хмельниччина 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(1), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(1), 15(1), 17(1) 

 

 

Ненцінський, А. Й. Голоси і видіння : [поезія і проза] / А. Й. Ненцінський. – 2-ге 

вид., допов. та доопрац. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2020. – 352 с.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Драми -- Поезія 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Яніцька, Н. О. День калини : поезії / Н. О. Яніцька. – Хмельницький : Цюпак А. 

А., 2020. – 130 с.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

 

Остапчук, О. Снігом і миртом : [поет. збірка] / О. Остапчук. – Хмельницький : 

Цюпак А. А., 2020. – 64 с.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 08 (1) 

 

IRBIS:3,12,,0000026387,1
IRBIS:3,12,,0000026255,1
IRBIS:3,12,,0000026384,1
IRBIS:3,12,,0000026385,1
IRBIS:3,12,,0000026386,1
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Радушинська, О. П. Про Царицю Громовицю і Кропив'яного Короля : для дітей 

8+ років / О. П. Радушинська ; худож. О. Янчук. – Хмельницький : Поліграфіст-3, 

2020. – 71 с. : іл.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Проза -- Казкові повісті 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

Гаврилюк, Н. М. Чарівний ключик - абетка / Н. М. Гаврилюк ; худож. О. 

Янчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 40 с. : кольор. іл.  

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Дитяча література – Абетки 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

Захар'єв /із Ватралів/, В. А. Плоскирів. XVIII століття : (за слідами у котловані 

на вул. Кам'янецькій 11/1) / В. А. Захар'єв /із Ватралів/. – Хмельницький : 

Мельник А. А., 2020. – 104 с. : фот.  

Рубрики: Історія -- Археологія -- Поділля -- Хмельниччина 

Звіт про розкопки, який ліг в основу книги, дає змогу побачити, яким було місто Хмельницький 

триста років тому. Іншим способом цього не зробиш, адже, наприклад, малюнків того часу, які б 

дали нам уявлення про тогочасне місто, до нашого часу не збереглося. Загалом, це такі перші 

широкомасштабні дослідження, які були проведені в Хмельницькому, та ще й з таким результатом. 

Екземпляри: всього: 5 : ЦБ (1), 08 (1), 09 (1), 12 (1), 13 (1) 

 

Твори для дітей та юнацтва 

 

 

Турбаніст, Д. С. Найвизначніші винаходи : фотоенциклопедія / Д. С. Турбаніст. 

– Київ : Кристал Бук, 2020. – 48 с. : кольор. іл. – (Світ навколо нас. 

Фотоенциклопедія).  

Змістовні статті. Яскраві ілюстрації. Цікаві факти.  

Рубрики: Наука і знання в цілому -- Методологія -- Винаходи та відкриття 

Твори для дітей та юнацтва 

Хто винайшов папір? Коли з'явилося перше колесо? Де виникла писемність? На всі ці та інші 

запитання ви знайдете відповіді в нашій книжці. Кожен її розділ присвячено одному з видатних 

винаходів, що назавжди змінили життя людства. Юні читачі дізнаються багато нового та поповнять 

скарбничку своїх знань цікавими фактами. Яскраві ілюстрації допоможуть поринути у світ 

дивовижних відкриттів. Книжку адресовано допитливим хлопчикам і дівчаткам, а також їхнім 

батькам.  

Екземпляри: всього: 1 : 15 (1) 

 

IRBIS:3,12,,0000026399,1
IRBIS:3,12,,0000026283,1
IRBIS:3,12,,0000026482,1
IRBIS:3,12,,0000026191,1
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Марченко, Ю. Проста конституція / Ю. Марченко ; ред. Н. Червінська. – Київ : 

Основи, 2020. – 164 с. : іл.  

Рубрики: Право -- Законотворчість -- Конституція України 

Твори для дітей та юнацтва 

Конституція для дітей має вигляд книги. Оформлена вона з різноманітними картинками, серед яких і 

національна символіка. 

Екземпляри: всього: 2 : ЦБ (1), 12 (1) 

 

 

Турбаніст, Д. С. Малята тварин : фотоенциклопедія / Д. С. Турбаніст. – Київ : 

Кристал Бук, 2020. – 48 с. : кольор. іл. – (Світ навколо нас. Фотоенциклопедія).  

Змістовні статті. Яскраві ілюстрації. Цікаві факти.  

Рубрики: Зоологія -- Тварини 

Твори для дітей та юнацтва 

Цуценя або кошеня хоча б раз у житті тримала в руках кожна дитина. А ось побачити 

малюка!шимпанзе або маленьке вовченя доводиться далеко не всім. Які вони, дитинчата звірів? 

Отримати відповідь на це запитання тобі допоможе наша книжка. Розглядаючи розміщені в ній 

яскраві ілюстрації та дізнаючись про життя й звички звірів, ти зрозумієш, наскільки різноманітним є 

тваринний світ твоєї рідної планети. Книжку адресовано допитливим хлопчикам і дівчаткам. 

Екземпляри: всього: 1 : 15 (1) 

 

 

Малятам про звірят : для дітей дошк. і мол. шк. віку / уклад. В. В. Борзова ; 

худож. Т. В. Пліска. – Харків : Юнісофт, 2020. – 64 с. : іл. – (Завтра в школу). 

Рубрики: Дитяча література. Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 1 : 12 (1) 

 

 

Чуб, Н. В. Арчі у Великій Британії : [для дітей мол. шк. віку] / Н. В. Чуб ; 

худож.: І. В. Масляк, І. А. Морозова. – Харків : Ранок, 2020. – 32 с. : іл. – 

(Навколо світу з Арчі). 

Рубрики: Дитяча література -- Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 1 : ЦБ (1) 

 

 

Колосок / [ред. Д. Солошенко]. – Харків : Юнісофт, 2020. – 10 с. : іл. – (Книжки-

картонки).  

Рубрики: Дитяча література -- Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 1 : 10 (1) 

 

IRBIS:3,12,,0000026398,1
IRBIS:3,12,,0000026189,1
IRBIS:3,12,,0000026223,1
IRBIS:3,12,,0000026270,1
IRBIS:3,12,,0000026373,1
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Кузнецов, Р. Дивний світ Родомира : [для дошк. та мол. шк. віку] / Р. Кузнецов ; 

худож. Р. Кузнецов. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2020. – 80 с. : кольор. іл. 

 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Дитяча література 

Твори для дітей та юнацтва 

Екземпляри: всього: 1 : 14 (1) 

 

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай українською" 

 

 

Медобори : альманах № 16. 2020 / Хмельниц. обл. осеред. Всеукр. творчої спілки 

"Конгрес літераторів України" ; ред. В. А. Захар'єв [та ін.] ; ред.-упоряд. В. А. 

Захар'єв. – Хмельницький : Стасюк Л. С., 2020. – 252 с. : фот., портр.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Альманахи 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 

 

 

"Слово єднає!" : літ.-публіц. альманах. № 2, 2020 / Хмельниц. міськрада, Упр. 

культури і туризму, Хмельниц. міська ЦБС ; [редкол. В. А. Захар'єв [та ін.] ; відп. 

за вип. Т. С. Козицька ; ред.-уклад.: Т. С. Козицька, В. Ц. Міхалевський]. –  

Житомир : Євенок О. О., 2020. – 316 с. : фот. – Назва обкл. : Хмельницький 

міський літературний фестиваль "Слово єднає!".  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Збірники 

Другий випуск альманаху «Слово єднає!» об’єднав 137 авторів (у першому їх було 115). Він, як і 

перший, є віддзеркаленням однойменного Хмельницького міського літературного фестивалю, який 

проходить у нашому місті з 2015 року і відбувається у рамках святкування Дня міста 

Хмельницького, напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. 

Екземпляри: всього: ЦБ(3), 02(3), 03(3), 04(3), 06(3), 07(3), 08(3), 09(3), 10(3), 11(3), 12(3), 13(3), 

14(3), 15(3), 17(3) 

 

 

Південний Буг : альманах, №№ 5-6, 2020 / Хмельниц. обл. орг. НСПУ, Хмельн. 

міська орг. НСП України, Хмельниц. міськрада ; [ред.-упоряд.: В. І. Горбатюк, П. І. 

Маліш, В. Ц. Міхалевський ; редкол.: Р. Балема [та ін.]. – Хмельницький : Цюпак 

А. А., 2020. – 256 с. : іл., фот.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Збірники творів -- Альманахи 

В альманасі представлено нові твори письменників м. Хмельницького та області, майстрів слова з 

інших міст. Окремі розділи присвячено літературній молоді та гостям. Мають місце спогади про тих, 

кого вже немає серед живих, дослідницькі матеріали, гумор, твори для дітей. Альманах приурочений 

до 40-річчя створення Хмельницької обласної організації національної спілки письменників України. 

Екземпляри: всього: ЦБ(3), 02(3), 03(3), 04(3), 06(3), 07(3), 08(3), 09(3), 10(3), 11(3), 12(3), 13(3), 

14(3), 15(3), 17(3) 
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Шкапій, С. М. Усміхнена рима : [гуморески] / С. М. Шкапій ; [худож. О. О. 

Левчук]. – 2-ге вид., випр. та допов. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 172 с. : іл.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Гуморески 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(1), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(1), 15(1), 17(1) 

 

 

Лисайчук, М. О. Місто сонячних ілюзій : [зб. поезії] / М. О. Лисайчук. – Житомир 

: Євенок О. О., 2020. – 260 с.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 

 

 

Шелепало, О. Г. Великий шантаж / О. Г. Шелепало. – Житомир : Євенок О. О., 

2020. – 224 с.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Проза 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(1), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(1), 15(1), 17(1) 

 

 

Шостацька, Л. В. Мелодика двох рим : [зб. поезій] / Л. В. Шостацька. – Житомир 

: Євенок О. О., 2020. – 112 с.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 

 

 

Ткач, О. М. До обрію : [зб. поезій] / О. М. Ткач. – Житомир : Євенок О. О., 2020. 

– 80 с.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 

 

IRBIS:3,12,,0000026377,1
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Мачківський, М. А. Пізня молодість : вірші та поеми / М. А. Мачківський. – 

Житомир : Євенок О. О., 2020. – 208 с.  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Хмельниччина літературна -- Поезія 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(1), 03(1), 04(1), 06(1), 07(1), 08(2), 09(1), 10(1), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(1), 15(1), 17(1) 

 

 

Кульбовський, М. М. З подільського кореня : вибрані ст. з книг другої і третьої, 

що не ввійшли до "Музичного грона". [Кн. 10 (посмертне видання)] / М. М. 

Кульбовський ; ред. В. Ц. Міхалевський. – Житомир : Євенок О. О., 2020. – 240 

с. – (З подільського кореня).  

Програма підтримки книговидання місцевих авторів на 2018-20рр. "Читай 

українською". 

Рубрики: Краєзнавство – Хмельниччина. Статті про відомих хмельничан 

До книги подільського культуролога, журналіста і дослідника Миколи Кульбовського увійшли 

статті-нариси про відомих хмельничан творчих професій і захоплень. 

Екземпляри: всього: ЦБ(2), 02(2), 03(2), 04(2), 06(2), 07(2), 08(2), 09(2), 10(2), 11(2), 12(2), 13(2), 

14(2), 15(2), 17(2) 

 

 
 

 

 

 
*Список сформовано за допомогою автоматизованої бібліотечної системи 
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